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Проект „Независим живот в Община Стражица – чрез комплексни услуги за социално включване“ ,                                          
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     Община Стражица подписа ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.002-0096-С001   
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Процедура за директно 
предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот" по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 
 
         Стойност на договора : 499 960,40 лв. 
 
          
 Целта на проекта е да се намали риска от зависимост от институционален тип 
грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с 
увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и 
бедността. 
Проекта  ще осигури плавен преход между стария и новия програмен период, 
като се подобри достъпа както до основни социални, така и до здравни услуги за 
постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с 
увреждания.  
Проекта ще предоставя  дългосрочна грижа, чрез предоставяне на интегрирани 
социални и здравни услуги с оглед гарантиране на качеството на живот, 
независимост и достойнство. Особено важно е взаимното допълване на грижи и 
услуги в домашна среда.  
Лицата с увреждания и затруднено обслужване ще имат определен 
индивидуален месечен бюджет за ползване на услугата „Личен асистент” и 
„Домашен помощник”. Процедурата  е основана на визията за пълноценен живот 
на хората от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и 
право на избор. Голяма част от хората над 65 г. с невъзможност да се 
самообслужват имат хронични заболявания и друг вид здравословни проблеми.     
 
Целевите групи са: 

-   xopa c увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

-  хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

-  семейства на деца с увреждания; 

-  самотно живеещи стари хора ; 
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          Продължителността  на договора за безвъзмездна финансова помощ е 21 
месеца , като  услугата ще се предоставя 18 месеца. 

25T Социалната услуга ще се  предоставя както в град Стражица, така и в 
населените места на територията на общината.  

 
 
 
 
 

25T23.12.2015 г. 
25TРадостина Йорданова 
25TАдминистратор проект 

 
 
 

 
 

 
 


